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§ 11 
Godkännande av dagordning 

Beslut 

Godkänner dagordningen enligt kallelsen. 

Sammanfattning 

Dagordningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med kallelsen. Valnämnden kan 

på sammanträdet, med ett majoritetsbeslut lägga till eller ta bort ärenden. 
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§ 12 
Presentation av valgruppen och dess tjänstepersoner 

Diarienummer: VN-2021-7 111 

Beslut 

Valnämnden utser följande tjänstepersoner att ingå i valgruppen inför de allmänna valen 

2022 med följande ansvarsfördelning: 
 

 Valansvarig – Alexandra Skoog 

 Valsekreterare – Quang Nguyen 

 Valkommunikatör – Johanna Sander 

 Valadministratör – Tomas Klug och Öywind Thornander 

Sammanfattning 

Arbetet inför de allmänna valen 2022 ska påbörjas och en valgrupp bestående av 
tjänstepersoner ska därmed utses. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2021-09-07 

Föredragande 

Ärendet föredrogs av Öywind Thornander, kansliadministratör. 

Beslutsgång 

Ordförande Owe Lundin (L) finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens 

förslag och att valnämnden bifaller det.  

Beslutet expedieras till 

Valgruppen 
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§ 13 
Bemanning av valorganisation 

Diarienummer: VN-2021-9 111 

Beslut 

Valnämnden beslutar att bemanningen av valorganisation vid de allmänna valen 2022 ska 

bestå av frivilliga och politiker med restriktionen att vid förordnande av röstmottagare 
som inte varit förordnad vid tidigare val kommer personer som kandiderar på valbar lista 

inte att förordnas som röstmottagare i första hand. 
 

Intresse för deltagande lämnas till partigrupp eller till kommunstyrelseförvaltningen. 

Sammanfattning 

Valnämnden har att besluta om eventuell förändring av denna organisation. 

 
Vallagen 2005:837 innehåller inga bestämmelser om att förtroendevalda eller personer 

som kandiderar på lista inte kan tjänstgöra som röstningsmottagare. Röstmottagare 

behöver bara genomgå en obligatorisk utbildning och förordnas av valnämnden. 
 

Det är därmed upp till respektive kommun att göra en bedömning av lämpligheten när 
det gäller förtroendevalda som röstmottagare. En befogad gräns är att en person som 

kandiderar på lista inte ska fungera som röstmottagare. 
 

För att Svenljunga kommun ska förvalta den erfarenhet som finns kring valarbetet hos 

tidigare förordnade röstmottagare sätts ingen restriktion kring at förordna dessa personer 
som står på valbar lista. Dock sätts en restriktion vid nyrekrytering av röstmottagare att 

inte förordna personer som står på valbar lista i de allmänna valen 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2021-09-07 

Föredragande 

Ärendet föredrogs av Ärendet föredrogs av Öywind Thornander, kansliadministratör. 

Beslutsgång 

Ordförande Owe Lundin (L) finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens 

förslag och att valnämnden bifaller det.  

Beslutet expedieras till 

Valgruppen 
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§ 14 
Rekrytering av röstmottagare för valet 2022 

Diarienummer: VN-2021-8 111 

Beslut 

Valnämnden uppdrar valgruppen att påbörja rekrytering av röstmottagare för de 

allmänna valen 2022 samt använda de informationsvägar som står till förfogande för att 
finna fler röstmottagare. 

Sammanfattning 

Valnämnden har att utse röstmottagare och ersättare för röstmottagare samt ordförande 

och ersättare för ordförande. 

 
För att förordna samtliga röstmottagare inför kommande allmänna val bör arbetet med 

rekrytering av dessa påbörjas omgående. I föregående val till riksdag, kommun och 
region samt Europaparlamentsvalet 2019 annonserade man efter röstmottagare på 

Svenljunga kommuns hemsida, kommunens sociala medier samt lokaltidningar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2021-09-07 
Valnämndens protokoll 2018-09-24 § 38 

Föredragande 

Ärendet föredrogs av Öywind Thornander, kansliadministratör. 

Beslutsgång 

Ordförande Owe Lundin (L) finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens 

förslag och att valnämnden bifaller det.  

Beslutet expedieras till 

Valgruppen 
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§ 15 
Förfrågan till röstmottagare 

Diarienummer: VN-2021-5 111 

Beslut 

Valnämnden uppdrar valadministratör att ställa förfrågan om deltagande till tidigare 

röstmottagare under hösten 2021 med syfte att kartlägga antalet röstmottagare till de 
allmänna valen 2022. 

Sammanfattning 

Som ett led i planeringsarbetet kring val skickas förfrågan, om intresse att ställa upp som 

röstmottagare för kommande val, ut till röstmottagare som tjänstgjort vid tidigare val. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2021-09-07 
Valnämndens protokoll 2018-11-14 § 51 

Föredragande 

Ärendet föredrogs av Öywind Thornander, kansliadministratör. 

Beslutsgång 

Ordförande Owe Lundin (L) finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens 

förslag och att valnämnden bifaller det.  

Beslutet expedieras till 

Valgruppen 
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§ 16 
Arvode till röstmottagare och eventuella hjälpräknare  

Diarienummer: VN-2021-6 111 

Beslut 

Valnämnden beslutar att röstmottagare och eventuella hjälpräknare får 210 

kronor/timme, arbetad tid samt för genomförd obligatorisk utbildning, vid de allmänna 
valen 2022. 

Sammanfattning 

Valnämnden beslutar inför varje val om ett fast timarvode till röstmottagare och 

eventuella hjälpräknare, det utgår inget arvode för inställelsetid. 

 
Inför de allmänna valen 2018 ändrades arvodesnivån från 180 kronor timmen till 210 

kronor timmen. 
 

Eventuell revidering av arvodet genomförs, efter omvärldsbevakning, under våren 2022. 

Ekonomi 

Utbetalning av arvodet utgör den största delen av valnämndens budget 2022. Inför de 
allmänna valen 2022 har valdistrikten förändrats vilket kommer kräva fler röstmottagare. 

Den preliminära bedömningen är att budget för 2022 och riktade statsbidrag kommer 
täcka kostnader för genomförande av valet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2021-09-30 
Valnämndens protokoll 2017-09-26 § 16 

Valnämndens protokoll 2018-11-14 § 53 

Föredragande 

Ärendet föredrogs av Öywind Thornander, kansliadministratör. 

Beslutsgång 

Ordförande Owe Lundin (L) finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens 

förslag och att valnämnden bifaller det.  

Beslutet expedieras till 

Valgruppen 

Ekonomienhete
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§ 17 
Svar på funktionshinderrådets meddelande   

Beslut 

Valnämnden beslutar att lämna följande svar: 

 Valnämnden arbetar med tillgänglighetsfrågan och kommer att utgå från den 
inventering som skedde inför det allmänna valet 2018 och efter bästa förmåga 

tillgänglighetsanpassa vallokalerna. Underlag kommer att efterfrågas från 
Andreas Bergsten, Svenbo för komplettering. 

Sammanfattning 

Funktionshinderrådet har under sitt sammanträde den 16 september § 5 beslutat att 

meddela valnämnden att inför valet 2022 snarast se över och åtgärda tillgängligheten i 

vallokalerna. 

Beslutsunderlag 

Funktionshinderrådets protokoll 2021-09-16 

Föredragande 

Ärendet föredrogs av Öywind Thornander, Kansliadministratör. 

Beslutet expedieras till 

Funktionshinderrådet  

 

 

 

 

 


